
Jag hoppas att ni alla haft en riktigt 
skön och härlig sommar – och nu när 
sommaren är slut och hösten är här, 
med sin klara friska luft och en palett 
av orangeröda färger i naturen och 
skogarna välfyllda av bär och svamp, 
tänker jag osökt på uttrycket 
KONTINUITET, det vill säga en 
obruten följd av årstider!

Inget i världen kan ersätta Kontinuitet ! 
Inte talang! Inte genialitet! Inte utbild-
ning! Det är bara Kontinuitet som är 
allsmäktigt. Själv känner jag igen 
utifrån egen erfarenhet i livet och 
branschen, att de människor, organisa-
tioner och företag som haft den största 
viljan och kontinuiteten i verksamheten 
är också de som i allmänhet nått längst 
inom sina respektive områden. Detta 
gäller oavsett om det handlar om före-
tagande, karriär, kultur, politik eller 
sport.

Varför skriver jag om kontinuitet i 
denna ledare? Just därför att det är 
kontinuitet som skapat dagens Göthes 

AB under 152 år och det är kontinuitet 
i lagbygget och spelidé som gett 
Leksands IF Ishockey återigen en 
plats i högsta serien SHL, säsongen 
2013/2014.

Anders Ångström och Lennart 
Olsson har skapat kontinuitet hos 
Göthes under 48 av våra 152 år.

Anders lämnar i höst över stafett-
pinnen till sina yngre adepter, och blir 
Senior Advicer. läs mer om Anders här i 
tidningen.

Göthesmodellen som bygger just på 
kontinuitet, går ut på att få lära sig av en 
äldre rutinerad kollega som inget heller 
vill än att dela med sig av sin kunskap 
och erfarenhet.

Det finns många bra exempel på 
kontinuitet inom svensk industri, där 
man tar tillvara den enorma kunskap 
som finns i företaget för att lära upp nya 
generationer. De företag som har för 
bråttom och missar detta riskerar att 
tappa fart och göra onödiga misstag.

En bra mix av ungdomlig iver till-
sammans med erfarenhet och rutin 

bygger ett bra arbetslag i företag likväl 
som ishockeylag. Parallellerna är som 
bekant många mellan idrotten och 
arbetslivet!

Ha nu en fin höst, så hörs vi igen när 
december satt sitt vintergrepp om 
Sverige – det går fortare än vi anar, det 
vill säga Kontinuitet!

Distributör av 
beslagssystem

Göthes är distributör av 
beslagssystem för skjut-
bara lösningar från franska 
Mantion. Då handlar det 
bland annat om de unika 
skjutdörrsbeslagen i 
Hercule-serien. En 
spännande satsning för 
Göthes.
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Spännande satsning 
av Göthes

Göthes LEAN projekt är 
namnet på en storsats-
ning på att utveckla 
verksamheten till att 
motsvara framtidens 
krav på ordning och 
reda, effektivisering och 
service till affärspartners. 
Projektet sammanfattas i 
Göthes ”6G” som är anpas-
sat efter Göthes förutsätt-
ningar. Förebilden är det 
japanska arbetssättet ”5S”
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Uppskattad 
glasstillverkning

I Hälla, utanför Leksand, 
finns familjen Skogs som 
driver ett jordbruk. De har 
också börjat glasstillverk-
ning som blivit en succé. 
Läs historien om idén som 
kommit att bli till så 
mycket glädje för så 
många. De bjuder också 
på glassrecept.
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– Jag går med blandade känslor, säger Anders 
Ångström, snart 64, och tittar ut från kontors-
fönstret som har en vacker utsikt över Runn. Den 
första oktober går han i pension – efter 48 år på 
Göthes.

Det var den 16 september 1966, två dagar före 
17-årsdagen, som Anders Ångström började på 
Göthes.

Då låg Göthes på Engelbrektsgatan i centrala 
Falun, bredvid dagens polishus, och det fanns fort-
farande hästskjutsar på gatorna i Falun.

Göthes var då en grossistjärnhandel som bland 
annat sålde hästskor och olika redskap men även lås, 
beslag och fästelement.

– Då var Falun en helt annan stad jämfört med i 
dag. Det går inte att jämföra, säger Anders och 
skrattar.

Han började på postavdelning och togs väl 
omhand av Algot Gustafsson. I dag är Anders säljare 
på beslagsavdelningen.

Åren har gått och Anders minns främst två 
händelser som betydde mycket för utvecklingen på 
jobbet.

– Det var när företaget 1974 flyttade till de här 
lokalerna vid Runn. Det var en stor omställning 
mot moderna tider. Sedan innebar naturligtvis 

datorerna en stor förändring.
Det märks på Anders att han trivs på Göthes. 

Bland annat genom den glöd och energi som han 
beskriver åren på jobbet och umgänget med arbets-
kamraterna.

– Därför är det inte enkelt att gå i pension. Jag 
kommer att sakna Göthes och det blir känslosamt, 
säger Anders och fortsätter:

– För ett år sedan bestämde jag mig för att sluta. 
Min fru hade då pensionerat sig och nu var det dags 
för mig. Därför har det varit bra att jag under det 
här året haft tid att mentalt förbereda mig inför mitt 
nya liv.

Det blir ett glatt pensionärsliv med mycket 
fotboll, trädgårdsskötsel hemma i Sundborn samt 
långa och sköna stunder i lägenheten i Spanien.

Läs mer om Göthes på vår hemsida: www.gothes.se
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Efter 48 år på Göthes går Anders i pension

Profilen

Nu gör Göthes en storsatsning på att utveckla 
verksamheten till att motsvara framtidens krav på 
ordning och reda, effektivisering och service till 
affärspartners. Satsningen kallas för Göthes 
LEAN projekt.

Projektet sammanfattas i Göthes ”6G” som är 
anpassat efter Göthes förutsättningar. Förebilden är 
det japanska arbetssättet ”5S” som bland annat 
Toyota använt för att utveckla sin produktion.
Göthes version sammanfattas så här:

• Gallra (Sortera)
Tydligt skilja mindre behövda saker från de som 

används mer och ta bort de som aldrig används.
• Gruppera (Systematisera)
Arrangera den utrustning som behövs. En plats 
för allt, allt på sin plats. 
• Göra rent (Städa och rengöra)
Hålla arbetsplatsen ren och i ordning. Kontrollera 
all utrustning grundligt.
• Göra enhetligt (Standardisera)
Göra det enkelt att hålla sig till den fastställda 
standarden för arbetsplatsen.
• Göra bättre (Skapa vana och utbilda)
En satsning på utbildning som är ett led i strävan 
efter utveckling.

• Goodwill och Gratifikation 
Det blir bra för både Göthes och dess affärs-
partners.
Detta är också ett sätt att anpassa Göthes efter 

framtidens förutsättningar. Ett exempel på det är att 
Göthes arbetar med att införa ett nytt affärssystem 
som bland annat kan ge kunderna riktigt snabb och 
aktuell information om varor och leveranser.

– Vi har redan börjat arbetet med att rusta Göthes 
för 2020-talet. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i 
hela företaget, säger Per Enochsson.

Göthes LEAN projekt– en satsning mot 2020

Detta julnummer är också vår julhälsning till Er och ett tack för året som gått! 

Det har blivit tradition att Göthes i stället för julkort och julklappar väljer att stödja forskningen 
mot barndiabetes genom en insättning på Pg 90 00 59-7 (Barndiabetesfonden).

Det är en tradition vi är stolta över och vi vet att bidraget kan bli till nytta för många människor.

Nu går Anders Ångström i pension – efter 48 år på Göthes.

Heco-Unix är den revolutionerande och själv-
dragande skruven som inte kräver kroppsstyrka och 
tvingar. Skruven sparar både tid och kraft i de flesta 
arbetsmomenten. Det är en helgängad skruv med 
sammandragande effekt. Det handlar om att gängen 
automatiskt trycker trämaterial mot varandra utan 

att behöva använda kraft eller tvingar.
Dessutom har skruven ett unikt huvud som för-

sänker sig bra i trä och passar särskilt väl för beslags-
montage. Skruven passar bra till bland annat regel-
verk och stommar, finsnickeri och inredning.

Göthes kan besvara eventuella frågor.
Heco-Unix finns i Göthes sortiment.

Mer information finns på www.heco.se.

En effektiv självdragande skruv



Göthes har inlett ett fördjupat samarbete med franska 
Mantion och blir därmed distributör av deras beslags-
system för skjutbara lösningar. Då handlar det bland 
annat om de unika skjutdörrsbeslagen i Hercule-serien.

– Det här är en spännande möjlighet att kunna erbjuda våra 
kunder dessa mycket speciella beslagssystem för skjutbara 
lösningar, säger Per Enochsson, verksamhetsledare på 
Göthes.

Hercule är namnet på det ursprungliga beslagssystemet 
som klarar dörrar upp till 3 000 kilo. Hercule INOX heter 
det nya, vidareutvecklade skjutdörrssystemet som består av 
två typer av rostfritt stål, det traditionella rostfria stålet med 
AISI 304 samt ett syrafast rostfritt stål AISI 316.

Hercule INOX är ett skjutdörrssystem som passar bra till 
fartyg och andra marina objekt som finns i mycket aggres-
siva luftmiljöer. Dessutom nyttjas de inom matindustrin och 
för medicinindustriella applikationer.

Hercule INOX klarar dörrar upp till 400 kilo.
– Vi är glad över att kunna erbjuda denna fantastiska 

produkt Hercule INOX med det syrarostfria stålet som 
passar bra till exempelvis offshore, riggar, kryssningsfartyg, 
livsmedelsindustri och andra aggressiva miljöer säger Per 
Enochsson.

Mantion beslagsystem finns på Göthes lager i Falun. 
Göthes medarbetare har erhållit utbildning på Mantions 
produkter och funktion, både i Sverige och Frankrike.

Mer information finns på: www.mantion.com

Vill du ha en extra tidning? Har vi fel adress, eller fel mottagare? Sänd ett mail till adressen: 
ab@gothes.se eller faxa till: 023-480 20. 
Beskriv gärna kort vilket förhållande du har till Göthes.

Läs mer om Göthes på vår hemsida: www.gothes.se 

Detaljbild som visar beslagssystem för 
skjutbara lösningar från Mantion.

Unikt beslagssystem för skjutbara lösningar

Den 14 september är det premiär i Sweden Hockey 
League som är det nya namnet för Elitserien. 
Leksand, som då möter Brynäs, gör äntligen come-
back i högsta serien. Vi vet att intresset är stort hos 
många företag att arrangera olika aktiviteter i 
samband med matcherna i Leksand. Det handlar ju 

om en av landets mest populära klubbar.
Kontakta gärna oss på Göthes om ni behöver 

hjälp med att ordna biljetter, boende och konfe-
renser i samband med dessa hockeyaktiviteter. Det 
senaste om Leksand kan ni också läsa på Leksands 
IFs hemsida (www.leksandsif.se). Där finner ni 

också spelschemat för säsongen 2013/2014. 
Välkomna till Göthes och Tegera Arena i Leksand 

för workshops, konferenser samt utbildning! 

Mer info på: www.tegeraarena.se

Hockeyfest med många möjligheter

Det franska företaget Mantion, som ligger i 
staden Besançon, mitt i Frankrike mellan Dijon 
och gränsen till Schweiz, grundades 1920 av 
Alexandre Mantion. 

I början handlade affärsidén om tillverkning av 
konstföremål i metall. Detta förändrades snabbt 
och Mantion specialiserade sig på tillverkning 
av rullar för skjutdörrar. I början fokuserades 
försäljningen främst till landsbygden, därför är 
nästan alla jordbruksbyggnader i Frankrike 
utrustade med Mantionprodukter.

Från 1964 fortsatte Mantion att expandera och 

bredda sitt produktsortiment. Idag är Mantion 
en av de främsta specialisterna inom beslag för 
skjutdörrar. Denna framgång har bidragit till att 
göra Mantions produkter till en synonym för 
skjutdörrbeslag i mer än 30 länder spridda över 
fem kontinenter. 

Idag har Mantion cirka 120 medarbetare och 
en modern och tekniskt avancerad maskinpark 
i fabrikslokaler på över 15 000 kvadratmeter.

Företaget erbjuder ett produktsortiment på 
över 2 500 standardartiklar.

Verksamheten handlar om konstruktion, tillverk-
ning och marknadsföring av skjutdörrssystem 
för två marknadssegment:

Bygg: System för skjutdörrar och grindar

Industri: Materialhanteringssystem för over-
headtransporter.

Se mer på www.mantion.com

FAKTA

Besançon



Göthes AB
Box 1928 
791 19 Falun

Tel: 023-480 00
Tel Kungsbacka: 0300-144 30
Fax Falun: 023-480 20

Fax Kungsb: 0300-742 10
E-post: ab@gothes.se
Webb: www.gothes.se

Besöksadresser:
Roxnäsvägen 14, Falun.
Kabelgatan 4, Kungsbacka.

Läs mer om Göthes på vår hemsida: www.gothes.se 

Scanna qr-koden med din 
smartmobil så kommer du 
direkt till vår hemsida!

Vad gör man när det är svårt att få verksamheten 
på bondgården att gå ihop ekonomiskt? Jo, man 
kan starta en glassfabrik. Det blev verklighet hos 
familjen Skogs som driver ett jordbruk i den lilla 
byn Hälla nära Leksand.

Det är tufft att driva traditionellt jordbruk och 
ekonomin är ofta en utmaning. Även för lant-
brukarfamiljen Skogs, som bland annat har ett 
70-tal mjölkkor.

En dag kom pappa Hasse på en idé. Han hade läst 
en artikel i ATL (Lantbrukets affärstidning) om ett 
företag som sålde konceptet Gårdsglass.

Kunde det vara något för deras gård? Vägen från 
idé till verklighet var dock lång. De nödvändiga 
investeringarna var en utmaning liksom alla till-
stånd som krävdes för att överhuvudtaget få starta 
glassproduktion. 

I fjol satte produktionen i gång och starten har 
varit en succé. Fattas bara när glassen i huvudsak 
består av mjölk från korna ute på fältet, samt basva-
ror för den sorts glass som står på tur att produceras 
i närområdet. Det känns tryggt och äkta.

Martina Frisk och Anna Måg, husets två svär-
döttrar, sköter glassverksamheten.

– Nästan allt vi producerar säljs direkt. I maj till-
verkade vi exempelvis 1 000 liter och sålde direkt 
900 liter. Resten gick åt i juni tillsammans med det 
som vi producerade då, berättar Martina Frisk.

I dag säljs det mesta av glassen i regionen runt 

Leksand samt i Bjursås. Inom kort planeras en sats-
ning på Falun.

De som önskar köpa glassen kan också besöka 
gårdsaffären i Hälla. Julie berättar att succén har 
blivit så stor att under maj 2013 bestod glassverk-
samheten av 30 till 40 procent av gårdens totala 
omsättning.

Noterbart är att där går också att köpa pastöri-
serad mjölk och nötkött från gården. Butiken har 
öppet mellan 08:00–20:00 med självbetjäning. 

Läs mer på www.gardsglassleksand.se

Glass från bondgård blev en succé

Ingredienser
6 äggulor
1dl socker
100 ml Baileys
300 ml grädde 
100g råa makadamianötter (grovhackade)

Gör så här:
Vispa äggulor och socker i en kastrull. Ställ 
kastrullen på spisen och vispa samtidigt som  
Baileys hälls i. Fortsätt att vispa tills smeten tjock-
nar. Låt svalna, tillsätt grädden och blanda. Häll i 
glassmaskinen och torrosta under tiden maka-
damianötter i en stekpanna och lyft från värmen. 
När glassen börjar frysa i maskinen häll i nötterna 
genom luckan. 
Tips: Vill man ha en smalare variant kan man byta 
ut grädden mot mellangrädde. 
 

Baileysglass med makadamianötter

Tips på hemgjord glass

Martina Frisk visar upp massor av Gårdsglass 
i fabriken som ligger i Hälla, mellan Leksand 
och Falun.

Julie Skogs tipsar här om hur man själv kan göra 
glass på ett enkelt sätt.

Detta är två recept som jag gör själv i min lilla 
hemmaglassmaskin på cirka 500–600 ml. De som 
inte har någon glassmaskin kan frysa glassen i frys-
box och röra några gånger under tiden den fryses, 
men  glassen blir kompaktare. Man kan dock vispa 
grädden innan man blandar i den. Då blir glassen 
lite luftigare. 

Har man en glassmaskin som rör om och fryser 
samtidigt ska man inte vispa grädden för då blir 
det smör sedan. Glassen är bäst direkt när den är 
färdigfrusen.

Ingredienser
2 ägg
1 dl socker
2,5 dl mjölk
2 dl grädde
Lakritspulver (kan köpas i matvarubutik)

Gör så här:
Vispa ägg och socker och tillsätt mjölken och 
lakritspulver efter smak. (Det behövs inte så 
mycket lakritspulver så börja med ett kryddmått 
och testa smaken på smeten). Sjud allt utom 
grädden under vispning tills det tjocknar och låt 
svalna. Rör sedan ned grädden och blanda. Sätt 
igång glassmaskinen och häll i. 

Lakritsglass

Inom kort kan det bli verklighet med öl-produk-
tion i Leksand. Emil Gulleryd och Mattias 
Gamberg, bosatta i Stockholm men bördiga från  
Leksand, har startat företaget Leksands Bryggeri. 

– Det är en gammal dröm som nu är på väg att bli 
verklighet, säger Emil och får medhåll av kompisen 
Mattias.

Emil berättar att de efter en lång tid av tester 
lyckades skapa två öl-sorter (Pale Ale) som har 
potential att få genomslag på marknaden. Ena sorten 
heter Noomi och kan beskrivas som ett fruktigt öl 
med smak av humle. Det andra ölet heter Ofelia 
som präglas av beskhet och bitter men har en mild 
smak. Livsmedelsverket har gett klartecken för 
produktion .

– Därför hoppas vi att kunna inleda produktion 

och försäljning i liten skala redan till hösten, berättar 
Emil. I början sker detta i Stockholm. Men de vill 
hem till Dalarna.

– Vår dröm är att det ska gå så bra att vi kan flytta 
hela verksamheten till Leksand. Därför var det 
naturligt för oss att döpa företaget till Leksands 
Bryggeri, säger Emil och Mattias.

De planerar öl-produktion i Leksand

Emil Gulleryd 
och Mattias 
Gamberg 
beskådar två 
öl-produkter 
från Leksands 
bryggeri.


